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اهداف
هدف این کار )Task( براساس اهداف توانمندسازی عبارت اند از:

1 بذر را تعریف کند.
٢ بتواند گیاهان زینتی را گروه بندی کند.

٣ بتواند گیاهان یکساله یا فصلی را تولید و پرورش دهد.
٤ بتواند گیاهان آپارتمانی و گلدانی بیرون خانه ای را تولید و پرورش دهد.

٥ بتواند گیاهان گلدانی را پرورش دهد.
٦ بتواند کاشت و پرورش نخل های زینتی را انجام دهد.

٧ بتواند قلمه کاری و ریشه دار کردن قلمه ها را انجام دهد.
٨ بتواند کاشت و پرورش گیاهان شاخه بریده را انجام دهد. 

٩ نکات ایمنی و بهداشتی را در طی عملیات رعایت نماید.

دانسته های قبلی مورد نیاز هنرجویان
هنرجویان قبل از شروع کار یا واحد یادگیری کاشت بذر گیاهان الزم است اطالعات 

زیر را داشته باشند.
1 شناخت ساختمان گیاهان.

٢ خصوصیات و ویژگی های بذر. 
٣ مراحل رشد گیاهان )سبز شدن بذر، ریشه دهی، ساقه دهی، گل دهی و بذردهی( 

٤ روش های ازدیاد گیاهان )بذر، قلمه، خوابانیدن، پا جوش و...(
٥ نکات ایمنی و بهداشتی در حین کار

واژه های کلیدی
 پداژه کاری

 گیاهان گلساره ای و برگساره ای
 ژوخه

 نیساک
 استولون

 واحد شدت نور )لوکس(
 تنژیدگی )سبز شدن(

NPK کود 
 فتوپریود
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خالصه محتوا
زینتی،  پرورش گیاهان  و  تولید  بذر گیاهان در درس  یادگیری کاشت  واحد  در 
درختچه ها،  )درختان،  زینتی  گیاهان  بذر،گروه بندی  تعریف  مورد  در  مطالبی 
پیچ ها، گیاهان یکسالۀ گیاهان آپارتمانی، گیاهان گلدار و گلدانی، گل های شاخه 
روی  که  ویژگی هایی  گروه،  هر  نگهداری  و  پرورش  و  افزایش  بریده(، روش های 
پاکت در زمان خرید بذر باید به آنها دقت کرد، شکل گل های تابستانه و پاییزه 
و زمستانه، گلدان زدن نشاء های گل، گیاهان درون خانه ای یا گیاهان آپارتمانی، 
و...  قلمه، گلدان  زدن  از گیاهان زینتی، ریشه دار کردن  تعدادی  تولید و پرورش 

مطالبی آمده است.

مواد مصرفي
لباس کار

ماسك
کود دامی )گاو، گوسفند، مرغ و...( پوسیده

کمپوست
 N ـ P ـ K ،)کودهاي شیمیایي )ازته، فسفاته، پتاسه

پیمانه
دستکش

پوکه برای ته گلدان
ریگ برای کف گلدان

آب و آبپاش و سر آبپاش
انواع بذر های زایشی و رویشی
انواع قلمه های گیاهان زینتی

ماسه بادی
رس

خاک برگ
خاک باغچه 
ورمی  کوالیت

پیت ماس
پالستیك

شیلنگ
گلدان

کیسه پالستیکی
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لیوان پالستیکی
محلول ضد عفونی کننده ابزار و وسایل

پاکت بذر )برای نشان دادن ویژگی های بذر و نوشته های روی پاکت بذر(
میخ نشاء

سبوس برنج
کود پتاسیم دار

کود ازته
کودهای ماکرو و میکرو

قارچ کش 
سموم دفع آفات

هورمون ها )اکسین، جیبرلین(
شاخه  گل های  پیچ،  درختچه،  یکساله،  آپارتمانی،  )گلدانی،  زینتی  گیاهان  انواع 

بریده و...(
چکمه
آبکش

سر آبپاش
سینی نشاء

سطل
سرند

کوکوپیت
پرالیت

المپ مهتابی
لیکا

نازل مه افشان
المپ کم مصرف

آب لیمو یا سرکه

ابزا ر و تجهیزات 
ابزار و تجهیزات و ماشین های مورد نیاز برای این کار یا واحد یادگیری کاشت بذر 

گیاهان به شرح جدول صفحه بعد می  باشد:
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تعداد برای 1٥ هنرجومشخصات فني نام ابزار و تجهیزات و ماشین هاردیف

15معمولي ـ استیلبیلچه1

15استیل ضد زنگ نمره 2بیل2

15فیلکوـ جوبی قیچی باغبانی3

3پرومستر نیمه اتوماتیكدستگاه بذر کار ماشینی4

3دیجیتال رطوبت سنج5

1باغی تراکتور6

15پیوند دو تیغه چاقو7

1یك خیش باغی گاو آهن8

1باغی دیسك9

5اسمارت بین مه فشان ) میست (10

15دیجیتال دماسنج11

203 لیتری پالستیکیسمپاش دستی12

203 لیتری پالستیکیسمپاش اتومایزر13

1باغی کولتیواتور14

1باغی ماله یا لولر15

فضا
به  نیاز  حداقل  هنرجو  هر  برای  دستی  روش  به  گیاهان  بذر  کاشت  برای   

1000مترمربع زمین می  باشد.
 برای کاشت بذر گیاهان به روش ماشینی برای هر 15 هنرجو حداقل نیاز به 15هکتار 

زمین می  باشد.
 برای کاشت بذر گیاهان زینتی و نگهداری آنها در گلخانه برای هر 15 هنرجو 
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نیاز به گلخانه ای به وسعت حدود 1 هکتار می  باشد.
آنکه  برای  و  عملی  آموزش های  برای  گرامی   می  توانند  هنرآموزان  ضمن  در   
به  متعلق  گلخانه های  و  مزارع  از  شوند  آشنا  نیز  کار  واقعی  محیط  با  هنرجویان 
تولیدکنندگان و پرورش دهندگان بخش خصوصی تولید و پرورش گیاهان زینتی 

در امر آموزش ها به خصوص آموزش های عملی استفاده نمایند.
و  تجهیزات  و  ابزار  نگهداری  محل  عنوان  به  متر   3×4×5 اندازه  به  اتاق  یك   
انجام عملیات کاشت بذر گیاهان  انواع بذر ها و کودها و غیره براي  ماشین آالت، 

زینتی در واحد آموزشي.

اجزای بسته آموزشی
این کار یا واحد یادگیری شامل کتاب درسی، کتاب هنرآموز، کتاب هنرجو، فیلم 

آموزشی، نرم افزار آموزشی، عکس به شرح ذیل می باشد:
فیلم:

1 خصوصیات و ویژگی های بذر مناسب گیاهان زینتی برای کاشت 
٢ گلدان زدن نشاء های گل

٣ تولید و پرورش چند گیاه زینتی )درختچه، پیچ، گل و...(
٤ ریشه دار کردن قلمه

نرم افزار:
1 ابزار و تجهیزات مربوط به کاشت گیاهان زینتی 

قسمت های  نشان دادن  شماتیك،  شکل  ظاهری،  )شکل  زینتی  گیاهان  انواع   ٢
مختلف گیاه شامل برگ و ساقه و...(

٣ کاشت انواع بذر های زایشی و رویشی 

عکس:
1 تصاویر انواع ابزار و تجهیزات مربوط به کاشت گیاهان زینتی

٢ نحوه و چگونگی کاشت انواع گیاهان زینتی
انواع گیاهان زینتی شامل گیاهان درون خانه ای )آپارتمانی(، گل های شاخه   ٣

بریده، پیچ ها، درختچه ها و... 
٤ شکل گل های تابستانه، پاییزه، زمستانه 

فرایند آموزش شایستگی های فنی و غیر فنی
1 هنرآموزان ارجمند ابتدا کالس درس را با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان 

شروع نمایند.
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٢ برای آماده کردن و ایجاد انگیزه و ترغیب و همچنین مشارکت بیشتر هنرجویان 
در امر آموزش، هنرآموزان می  توانند با روش های مختلف شامل:

الف( نمایش فیلمی از کاشت گیاهان زینتی 
ب( حضور هنرجویان به اتفاق هنرآموز در مزرعه یا گلخانه ای که در حال کاشت و 

نگهداری گیاهان زینتی می  باشند.
ج( نشان دادن عکس ها یا پوستر هایی درخصوص کاشت و نگهداری گیاهان زینتی

د( طرح سؤاالتی مانند:
 چرا باید از بذر مناسب و مطلوب در کاشت گیاهان زینتی استفاده کرد؟

 عدم توجه به ویژگی های درج شده روی پاکت در زمان خرید گیاهان زینتی چه 
مشکالت احتمالی را در بر خواهد داشت؟

 کاشت بذر زایشی با کاشت بذر رویشی در گیاهان زینتی چه تأثیر یا تأثیراتی 
در رشد و نمو گیاهان زینتی دارد؟

 آیا می  دانید تفاوت کاشت گیاهان زینتی در هوای آزاد با گلخانه چیست؟
ه( طرح مسایل و مشکالتی مانند:

چه  نشود؛  استفاده  زینتی  گیاهان  کاشت  در  مناسب  بذر  از  اگر  می  دانید  آیا   
تأثیراتی بر روی گیاهان می  گذارد؟

 آیا می  دانید اگر عملیات تهیه بذر )رویشی و زایشی( به طور کامل و صحیح انجام 
نگیرد؛ چه مشکالتی در امر تولید به وجود خواهد آمد؟

 آیا می  دانید اگر کاشت گیاهان زینتی به خوبی انجام نگیرد چه خساراتی به بار 
خواهد آمد؟

یا هر روش دیگری که توجه هنرجویان را به موضوع آموزش بیشتر جلب نماید 
و آنها را برای بحث و گفت وگو و مشارکت بیشتر آماده کند و در نتیجه یادگیری 

بیشتری صورت گیرد، آغاز نمایید. 
٣ سپس هنرجویان را به چند گروه تقسیم نمایید و از هر گروه بخواهید تا پس از 

بحث و گفت وگو در مورد کاشت گیاهان زینتی، توضیح دهند.
٤ از هر گروه از هنرجویان بخواهید که در مورد تولید و نگهداری گیاهان زینتی 
)گل، درخت، درختچه و...( تدبر کنند و در مورد تفاوت های کاشت هر گروه بحث 

و گفت وگو نمایند و نتیجه را در کالس ارائه کنند.

فعالیت های پیشنهادی و توصیه ها
گلخانه های  و  مزارع  از  بازدید  همچنین  و  فیلم  و  عکس  طریق  از  هنرآموز   1
مختلف، بذر گیاهان زینتی را به هنرجویان نشان دهد و از آنها بخواهد تا در مورد 

انتخاب بذر مناسب بحث و گفت وگو کنند. 
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٢ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد تعریف بذر و انواع آن بحث و تبادل نظر 
کنند و سپس نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.

٣ هنرآموز برای فهم بیشتر هنرجویان، الزم است نقش بذر مناسب را به بحث 
بگذارد و از هنرجویان بخواهد تا در این خصوص مطالب و مثال هایی را ارائه نمایند.

٤ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در خصوص تقسیم بندی و گروه بندی گیاهان 
زینتی بحث و گفت وگو کنند و نتایج را در روی تابلوی کالس درس بنویسند. 

٥ هنرآموز از هنرجویان بخواهد در مورد تولید و پرورش گیاهان یکساله یا فصلی 
بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.

٦ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد ویژگی ها و نوشته هایی که باید روی 
پاکت بذر گیاهان زینتی آورده شود بحث و تبادل نظر کنند و سپس نتایج را در 

کالس درس ارائه نمایند.
٧ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد تقسیم بندی گل های فصلی )بهاره، 
تابستانه، پاییزه و زمستانه( بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را با چند مثال در کالس 

ارائه نمایند.
لباس کار و تحویل وسایل  از پوشیدن  تا پس  از هنرجویان بخواهد  ٨ هنرآموز 
و ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه 
واحد آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات کاشت تعدادی از 

بذر های گل های فصلی را انجام دهند.
٩ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا از منابع معتبر و اینترنت مطالبي را درخصوص 
ویژگی های بذر مناسب و کاشت بذر چند گیاه زینتی فصلی جمع آوري نموده و 

به عنوان پژوهش در کالس ارائه نمایند.
10 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی و 

گلدانی بیرون خانه ای بحث و گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.
11 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و 
ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه واحد 
آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات کاشت و پرورش تعدادی 

از گیاهان آپارتمانی و گلدانی بیرون خانه ای را انجام دهند.
1٢ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا آنها کلیه عملیات مربوط به تولید و پرورش و 
نگهداری از گیاهان کاشته شده را در طول دوره آموزش مانند آبیاری، وجین، کوددهی 

و غیره را انجام دهند.
1٣ هنرآموز از هنرجویان هر گروه بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل 
وسایل و ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا 
تکثیر  عملیات  هنرآموز  راهنمایی های  با  و  شوند  هدایت  آموزشی  واحد  گلخانه 

تعدادی از گیاهان آپارتمانی و گلدانی بیرون خانه ای را با قلمه انجام دهند.
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1٤ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و 
ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه واحد 
آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات تقسیم بوته تعدادی از 

گیاهان آپارتمانی و گلدانی بیرون خانه ای را انجام دهند.
1٥ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد نحوه تشخیص گیاه کاکتوس از سایر 
گیاهان گوشتی، ابتدا تدبر کنند و پس از بحث و تبادل نظر در گروه نتایج را در 

کالس درس ارائه نمایند.
1٦ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد ویژگی های بذر بیشتر کاکتوس ها از 
نگاه سبز شدن ابتدا تدبر کنند و پس از بحث و تبادل نظر در گروه نتایج را در 

کالس درس ارائه نمایند.
1٧ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و 
ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه واحد 
آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات کاشت بذر کاکتوس را 
پس از خیساندن بذر در آب گرم یا سرکه یا آب لیمو و یا سرما دهی و سترون کردن 

بذر و بستر را انجام دهند.
1٨ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد گیاهان گلدار گلدانی بحث و گفت وگو 

کنند و نتیجه را با چند مثال در کالس ارائه نمایند.
لباس کار و تحویل وسایل  از پوشیدن  تا پس  از هنرجویان بخواهد  1٩ هنرآموز 
و ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه 
واحد آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات کاشت و پرورش 
و نگهداری تعدادی از گیاهان گلدانی را به روش های مختلف )قلمه، تقسیم بوته، 

بذر( انجام دهند.
٢0 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا پس از پوشیدن لباس کار و تحویل وسایل و 
ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه واحد 
ریشه دار  و  قلمه زدن  عملیات  هنرآموز  راهنمایی های  با  و  شوند  هدایت  آموزشی 
بوته ها، گلدان زدن، کوددهی،  پر پشت شدن  برای  قلمه ها، سرشاخه کنی  کردن 

حذف جوانه های انتهایی تعدادی از گیاهان را انجام دهند.
٢1 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد گل های شاخه بریده بحث و گفت وگو 

کنند و نتیجه را با چند مثال در کالس ارائه نمایند.
لباس کار و تحویل وسایل  از پوشیدن  تا پس  از هنرجویان بخواهد  ٢٢ هنرآموز 
و ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز از انبار، با نظارت هنرآموز به مزرعه یا گلخانه 
واحد آموزشی هدایت شوند و با راهنمایی های هنرآموز عملیات کاشت و پرورش و 
نگهداری تعدادی از گل های شاخه بریده به روش های مختلف )سوخ یا پیاز، ریزوم، 

خارج از فصل و...( را انجام دهند.
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٢٣ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا آنها کلیه عملیات مربوط به تولید و پرورش و 
نگهداری گیاهان کاشته شده را در طول دوره آموزش مانند آبیاری، سله شکنی، 

وجین، کوددهی، سمپاشی و غیره را انجام دهند.
٢٤ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد نقش هورمون ها در کاشت و پرورش 
گیاهان زینتی تدبر و پس از بحث و گفت وگو نتیجه را با چند مثال در کالس ارائه 

نمایند.
٢٥ هنرآموز از هنرجویان هر گروه بخواهد در مورد وسایل و ماشین ها و دستگاه هایی 
که برای آماده سازي زمین و بستر کشت به روش ماشینی یا مکانیزه استفاده می  شود 

تدبر و بحث و گفت وگو کنند.
گفت وگو  و  بحث  خزانه  خصوصیات  مورد  در  بخواهد  هنرجویان  از  هنرآموز   ٢٦

نمایند و نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
٢٧ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با وسایل موجود در واحد آموزشی نسبت به 

ایجاد خزانه اقدام نمایند.
خزانه  در  گیاه  هر  داشت  زمان  در  را  الزم  مراقبت های  گروه  هر  هنرجویان   ٢٨

)آبیاری، وجین و...( را به عمل آورند.
ترتیبی  با واحد آموزشی و بخش خصوصی  با هماهنگی های الزم  ٢٩ هنرآموزان 
و  آورده  به عمل  بازدید  از چند خزانه بخش خصوصی  تا هنرجویان  نمایند  اتخاذ 

گزارش مربوطه را به هنرآموز خود تحویل نمایند.
٣0 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد فواید کشت گیاهان در خزانه قبل از 

کشت در زمین اصلی تدبر و بحث و تبادل نظر کنند.
٣1 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد سینی های نشاء و کاربرد آنها بحث و 

تبادل نظر کنند و نتیجه را در کالس ارائه نمایند.
تولید نشاء و ریشه دار کردن  تا در مورد نحوه  از هنرجویان بخواهد  ٣٢ هنرآموز 
ارائه  در کالس  را  نتیجه  و  کنند  نظر  تبادل  و  بحث  نشاء  در سینی های  قلمه ها 

نمایند.
از نظر  باید در کلیه موارد فوق در کنار هنرجویان بوده و  ٣٣ هنرآموزان محترم 
علمی  و عملی و محاسبه ای و... کمك های الزم را در زمان بحث و تبادل نظر به 

آنها بنماید.

1 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی، گیاهان زینتی مورد کشت 
در منطقه تحصیلی و زندگی خود را مورد بررسي قرار داده و نتایج را در کالس 

ارائه دهند.
٢ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی، بذرهای پر مصرف و مورد 
استفاده را در منطقه زندگي خود شناسایي نمایند ؛ و گزارش مربوطه را در کالس 

درس ارائه نمایند.

پژوهش
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بر مطالب  نیز عالوه  را  زیر  بیشتر هنرجویان می تواند مطالب  براي فهم  هنرآموز 
دهد. آموزش  هنرجویان  به  درسي 

درختان زینتی
حیاط، باغ و محوطه خارجی فضای خانه زمانی می تواند زیبا و سرسبز باشد که 
گیاهانی با ویژگی های خاص در آن حضور داشته باشد. گل های رنگارنگ، میوه های 
زیبا، عطر و بوی مسخ کننده، برگ های آویزان و سایه انداز و... همه از ویژگی هایی 
برای  انتخابی  تا  دلفریب کنند  و  زیبا  را  و درختچه  هستند که می توانند درخت 

کاشت و استفاده در محوطه فضای باز باشند.
پیروکانتا: درختچه همیشه سبز، ویژگی مهم: مقاوم به باد و سرما، جنبه زیبایی: 

میوه نارنجی گرد و کوچك

٣ هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در مورد نحوه و چگونگی کاشت )دانه، قلمه، 
سوخ یا پیاز و...( در منطقه تحصیلی و زندگي خود بررسي و نتایج را در کالس ارائه 

نمایند.
و  تولید  و چگونگی  نحوه  میدانی،  بررسی  با  تا  بخواهد  هنرجویان  از  هنرآموز   ٤

نمایند. ارائه  در کالس  را  نتایج  و  بررسی  را  زینتی  گیاهان  پرورش 
٥ هنرجویان نحوه و چگونگی تولید و پرورش گیاهان زینتی را در محل تحصیلی 
و زندگي خود در محیط های مختلف )هوای آزاد و داخل گلخانه( را با هم مقایسه 

نمایند و نتایج را در کالس ارائه نمایند.
٦ هنرجویان با بررسی میدانی و پژوهش در منطقه زندگی یا تحصیلی خود، نوع 
ابزار و وسایل و دستگاه های موجود و فضاهای تولید گیاهان زینتی را شناسایی و 

گزارش مربوط را به هنرآموز ارائه نمایند.
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جنوبی  آمریکای  بومی  و  لوراسه  خانواده  از  درختچه ای   :Sweet Bay بو   برگ 
می  باشد. از برگ این درختچه برای خوشبو و معطرکردن برخی از غذا ها استفاده 
می  شود و همچنین از نظر دارویی و زیبایی نیز اهمیت دارد. این درختچه کوچك 

و همیشه سبز است و دارای  نیاز آبی کم می  باشد.

پیچ امین الدوله Honeysuckle : درختچه همیشه سبز، ویژگی مهم: مقاوم به 
سایه، غذای پرندگان، مناسب آالچیق، باالرونده با گل های سفید معطر

عشقه  Ivy: پیچك همیشه سبز، ویژگی مهم: مقاوم به سایه، کاهش آلودگی صوتی، 
مناسب آلودگی هوا، جنبه زیبایی: پوشاننده دیوار و تنه درخت
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نسترن زرد Austrian Briar: درختچه نیمه همیشه سبز، ویژگی مهم: مقاوم 
به شرایط نامساعد، زیبا جهت استفاده روی دیوار یا نرده، جنبه زیبایی: گل های 

زرد کوچك شبیه آبشار

لیلکی Locust Tree: درخت خزان کننده، ویژگی مهم: مقاوم به کم آبی/ خارهای 
بزرگ روی تنه، جنبه زیبایی: برگ شانه ای/ میوه لوبیایی شکل بزرگ

اقاقیا  False Acacia : درخت خزان  کننده، ویژگی مهم: نیاز آبی کم، مقاوم به 
شوری، مقاوم به آلودگی، جنبه زیبایی: گل خوشه ای معطر/ برگ شانه ای
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گل یخ Winter Sweer: درختچه خزان  کننده، ویژگی مهم: رایحه مطبوع، مقاوم 
به سرما، جنبه زیبایی: گل بسیار معطر در زمستان

باران طالیی Golden Rain Tree: درخت خزان  کننده، ویژگی مهم: تك درخت 
زیبا خصوصاً در زمستان، جنبه زیبایی: میوه طالیی قلبی شکل

زبان گنجشک Ash Tree: درخت خزان  کننده، ویژگی مهم: نیاز آبی کم، مقاوم به 
شوری، جنبه زیبایی: برگ شانه ای و میوه های بالدار که روی درخت باقی می مانند.
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ماگنولیا  Magnolia : درخت همیشه سبز و خزان  پذیر، ویژگی مهم: کاهش آلودگی 
صوتی، تك درخت زینتی، جنبه زیبایی: گل های درشت سفید و بنفش

پیچ گلیسین  Wisteria: درختچه خزان کننده، ویژگی مهم: مقاوم به خشکی، 
ساقه رونده مناسب دیوار، آالچیق، جنبه زیبایی: گل خوشه ای زیبا و معطر بنفش

درخت توری  Crape Myrtle: درختچه خزان  کننده، ویژگی مهم: خزان بسیار 
زیبا، مقاوم به سرما، جنبه زیبایی: گل قرمز تا بنفش، رنگ برگ قرمز در خزان
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شاه  بلوط هندی Chestnut Tree: درخت خزان  کننده، ویژگی مهم: مقاوم به 
سرما و آلودگی، تك درخت زینتی، جنبه زیبایی: گل خوشه  ای رنگارنگ

ارغوان Redbud: درختچه خزان  کننده، ویژگی مهم: جزو اولین گل های شکفته 
شده بعد از عید، جنبه زیبایی: گل های ریز ارغوانی رنگ، برگ قلبی شکل

میخک هندی Pittosporum: درختچه همیشه سبز، ویژگی مهم: مقاوم به خشکی، 
استفاده در دسته گل، جنبه زیبایی: گل معطر سفید و زرد
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توت سفید  White Mulberry: درخت خزان  کننده، ویژگی مهم: مناسب آلودگی 
هوا، غذای پرندگان، بادشکن، فرم متراکم تاج و تنه کوتاه، میوه خوراکی

شب خسب Persian Silk Tree: درخت خزان  کننده، ویژگی مهم: مناسب آلودگی 
هوا، مقاوم به سرما، جنبه زیبایی: برگ شانه ای ظریف، گل معطر صورتی

مناسب  مهم: چوب درخت  ویژگی  درخت خزان  کننده،   :Persimmon خرمالو 
پاییزی، برگ چرمی زیبایی: میوه خوراکی  منبت  کاری، جنبه 
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درخت پر  Smoke Tree: درختچه خزان  کننده، ویژگی مهم: تك درخت زینتی، 
کنترل فرسایش خاک، جنبه زیبایی: برگ قرمز قبل از ریزش، گل صورتی

ابریشم مصری: گلی زیبا با گل های نارنجی و قرمز که گل های آن در تابستان 
به شرایط خشکی و  ظاهر می  شود و برگ هایش هم بوی بدی دارد. گلی مقاوم 
گرما و مناسب برای کاشت در بلوارها و همین طور برای پارک ها نیز به خاطر نوع 

فرم گل هایش دست طراح را در انتخاب فرم گل و برگ همیشه بازنگه می  دارد.

گل کاغذی: گل کاغذی در رنگ های مختلف زینت بخش سر در منازل در شمال 
و جنوب کشور می  باشد. می  توان از این گیاه مقاوم به گرما و خشکی برای تزیین 
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آالچیق ها استفاده کرد. در تهران و شهرهای سردسیری این گل کمی   مشکل دارد. 

اروپایی و دیگری  بلوط همیشه سبز  نوع دارد  این گیاه دو  بلوط همیشه سبز: 
آسیایی. گیاهی بسیار بسیار مقاوم به شرایط سخت و بی آبی و ضمن اینکه میوه های 

بلوط مانند قشنگی در اواخر تابستان تولید می  کند جنبۀ زینتی نیز دارد. 

پنج انگشت یا ویتکس: این گیاه به شرایط سخت بسیار مقاوم می  باشد.
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ختمی  درختی: ختمی  درختی روز بلند و مقاومت خوبی در برابر کم آبی و خشکی 
از خود نشان می  دهد.

شیشه شور: این درختچه در اصل بومی   بیابان های استرالیا می  باشد که به خوبی 
در جنوب و شمال کشور سازگار شده است و مقاومت خوبی به گرما و کم آبی از 

خود نشان می  دهد.

سنجد: سنجد و سنجد زینتی، هم در طراحی فضای سبز کاربرد دارند. این گیاه 
به دلیل داشتن رنگ ابلق در طراحی تزیینی استفاده می  شود. 
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با  را  خود  به خوبی  می  تواند  و  انعطاف پذیر  بسیار  گیاه  این  درختی:  شاه پسند 
محیط سازگار کند. این گیاه دارای گل های چند رنگ که در نتیجه در طراحی از 

آن استفاده می  شود. 

به عنوان  از آن  بسیار مقاومی   است که شهرداری ها  طاووسی درخت  طاووسی: 
گیاه مقاوم به کم آبی استفاده می  کنند. این گیاه دارای گل های زرد رنگی است که 

تا خرداد وجود دارد و بسیار معطر می  باشند. 

بلندی  پستی  دارای  نقاط  و  سراشیبی ها  در  رشد  توانایی  دارای  گیاه  این  ارس: 
می  باشد و به خشکی و کم آبی بسیار مقاوم است.
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جونی پروس: گیاهی بسیار زیبا و گل دار و معطر و از همه مهم تر مقاوم به شرایط 
سخت است یعنی آب های سنگین را هم تحمل می  کند. می  توان از این گیاه به خاطر 

مقاومت در شرایط سخت در فضای سبز شهری و مخصوصاً بلوارها استفاده کرد.

انداز خوب و میوه های  زیتون تلخ: این درخت خیلی مقاوم بوده و دارای سایه 
خوشه ای زیبا می  باشد.

زیتون تلخ پر: درختچه ای است مقاوم و زیبا که دارای گل ها و برگ های قرمز و 
زیبایی می  باشد. 
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توری: این درختچه زیبا از خانوادۀ انار یا حنا بوده و مقاومت باالیی نسبت به شرایط 
موجود دارد. این درختچه در سرتاسر تابستان دارای گل های صورتی رنگ قشنگی 
می  باشد. البته رنگ سفید آن نیز وجود دارد. به خاطر وجود گل ها و برگ های قرمز و 

زیبای آن اغلب در طراحی بلوار ها و پارک ها از این درختچه استفاده می  شود.

این  برگ های  بومی   استرالیا می  باشد.  و  درختی است همیشه سبز  اکالیپتوس: 
گیاه حشرات موذی را دفع می  کند و به دلیل اینکه طالب هوای گرم است، برای 

کاشت در اتوبان ها و پارک ها و... مناسب می  باشد.
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و  می  باشد  مقاوم  آبی  کم  به  و  رنگ  نقره ای  برگ های  دارای  گیاه  این  زیتون: 
اتوبان ها و حتی  بلوار ها و  به خاطر بسیار مقاوم بودنش می  توان برای کاشت در 

پارک ها از آن استفاده شود.

پالخور: این گیاه بومی منطقۀ البرز بوده و در برخی از بازار های گل و نهالستان 
یافت می  شود. این گیاه دارای گل های معطر بوده و در بهار گل های آن تبدیل به 
میوه های ریز نارنجی رنگ می  شود. این گیاه از خانوادۀ امین الدوله ها می  باشد و به 

خشکی بسیار مقاوم است.

سرو: درختان سرو مثل سرو شیراز و یا زربین برای کاشت در بلوارها و نقاط کم 
آب بسیار مناسب هستند. 
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در  کاشت  برای  غیره  و  مشهد  کاج  افغان،  کاج  تهران،  کاج  مثل  کاج هایی  کاج: 
فضای سبز مناسب هستند.

زبان گنجشک: درخت ون یا  اصطالحاً خسیس یا همان زبان گنجشك، عالوه بر 
خشکی به گرما و آفات نیز بسیار مقاوم است.
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تنوع  که  قباًل  فونیکس:  و  پالم  انواع 
گیاهی کمتر بود و گیاهان باال اکثراً هنوز 
وارد کشور نشده بودند، پالم ها و فونیکس ها 
بودن در مقابل گرما و  به دلیل مقاوم  را 
خشکی در وسط بلوار اتوبان ها در جنوب 

کشور می  کاشتند.

داشتن  با  درختچه  این  بودلیا:  یا  دم موشی 
گل های خوشه ای آویزان و بنفش که در تابستان 
ظاهر می  شوند. این گیاه به دلیل مقاوم بودن در 
مقابل خشکی و کم آبی و همچنین به خاطر 
فرم گل برای کاشت در پارک ها و فضای سبز 

مناسب می  باشد.

پیچ های زینتی

                         پیچ گلیسین                                                           پیچ ساعتی  
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                               پاپیتال سبز                                                        پاپیتال ابلق

                                       پیچ اناری                                                         پیچ برفی

 پیچ امین الدوله
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انواع پیچ های شماره
زینتی

تصویرنام علمی  و معرفی

پیچ ساعتی1
Passion fruit

Passiflora incornata
گیاهی است چندساله، باالرونده با گل های معطر که 
د ر ماههای تیر و مرداد ظاهر می  شود مناسب مناطق 
معتدله که تا دمای 15- درجه را متحمل است و از 
جنوبی،  بومی  آمریکای   Passifloraceae خانواده 
برزیل، آرژانتین و میوه آن به نام Passion fruit که 
بیضی شکل با دانه های زیاد است باخاصیت دارویی

تکثیر پیچ ساعتی:
بذر و قلمه نیمه خشبی در تابستان

پیچ آبجویی2

Lonicera fragantissima
درختچه ای نیمه همیشه سبز  مناسب مناطقی با 
 Caprifoliaceae زمستان های مالیم از خانواده
با گل های کرم رنگ و بسیار معطر که در اواخر 
زمستان ظاهر می  شود تا 2متر رشد می  کند نیاز 

به مکان آفتابی و تا 15- درجه سانتی گراد را 
متحمل است.

تکثیرپیچ آبجویی:
بذر در پاییز، قلمه سخت در اواخر پاییز

پیچ امین الدوله3

Lonicera japonica
گیاهی گلدار چندساله، باالرونده از خانواده 

Caprifuliaceae  بومی  شرق آسیا، کاربرد آن 
برای چپر،داربست های چوبی و آالچیق مناسب 
است و تکثیر آن با قلمه نیمه چوبی از ساقه های 

نیمه چوبی برگدار و خوابانیدن شاخه

پیچ گلیسین4
)پیچ انگوری(

Wisteria Sinensis
 Fabaceae درختچه ای باالرونده چوبی از خانواده
بومی چین خزاندار، مقاوم، سریع الرشد، با طول 

عمر زیاد و نیاز به مکان آفتابی و حساس به 
خاک های گچی و آهکی با گل های سفید، بنفش و 

آبی که در بهار ظاهر می  شود.
تکثیر: قلمه چوبی و نیمه چوبی از شاخه های 

جانبی در تابستان، خوابانیدن سرشاخه در پاییز، 
پیوند، بذر
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5
پیچ تلگرافی

پروانش
Vinca major

گیاهی ست همیشه سبز باالرونده و خزنده 
Apocynaceae بومی  مدیترانه از خانواده

پیچ کلماتیس6

Celematis
گیاهی علفی باالرونده همیشه سبز از خانواده 

Ranunculaceae  با تنوع رنگ گل که برای 
پوشاندن نرده، آالچیق، داربست در باغ ها و 

پارک ها کاربرد دارد.
تکثیر: کاشت بذر، قلمه نیمه خشبی و خوابانیدن

پاپیتال7
)عشقه(

HEDERA HELIX
گیاه پوششي و همیشه از خانواده Araliaceae که 
داراي ساقه هاي دائمي چوبي و باال رونده چسبنده 

مي باشد. زیستگاه اولیه آنها اروپا، آسیا و شمال آفریقا 
بوده است. رشد این گیاه در ابتدا کند مي باشد، در 
عین حال انواع ابلق آن نسبت به سبز رشد کمتري 

دارند. اوایل تا اواسط پاییز زمان گلدهي پاپیتال 
مي باشد. گل هاي آن به صورت نامشخص به رنگ سبز 
مایل به زرد و نیمه کروي با بویي مشابه بوي عسل 

مي باشند. این گل ها تا هنگامي که گیاه 10 ـ 5 ساله 
نشده است، ظاهر نمي شوند. میوه هاي آن سمي بوده 

و توسط پرندگان جابه جا مي شوند.
تکثیر پاپیتال :

از طریق تهیه قلمه سبز می  باشد.

موچسب8

Parthenocissus
گیاهی از خانواده Vitaceae با برگ های سبز براق 

و دارای سه برگچه و متناوب،مورد استفاده در 
سبد آویزان، در گلدان احتیاج به قیم دارد و حذف 
جوانه های انتهایی جهت جلوگیری از رشد طولی و 

پر پشت شدن گیاه الزم است.
تکثیر موچسب:

با قلمه نیمه خشبی در تابستان و قلمه خشبی در 
اوایل بهار اقدام می  کنند. از پیوند نیز بر روی پایه های 

بذری برای تکثیر ارقام دلخواه استفاد می شود.
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یاس برفی9

Fallopia baldshuanica
 گیاهی باالرونده پررشدی

 از خانواده Polygonaceae وچندساله ریزوم دار 
است که بخش پایینی گیاه چوبی می شود و 

مناسب برای پوشش دادن آالچیق و مکان های بد 
منظره است.

و گل های آن در اواخر تابستان تا پاییز ظاهر 
می شود و دیواره رنگی ایجاد می کند.

تکثیر یاس برفی:
از طریق کاشت بذر پس از رسیدن و یا در بهار، 
و نیز ریشه دار کردن قلمه های نیمه رسیده در 

تابستان یا قلمه های چوبی در پاییز قابل افزایش 
است.

گل کاغذی10

BOUGAINVILLEA GLABRA
گل کاغذی بومی  برزیل و از خانواده 

Nyetaginaceae می  باشد. نوعی گیاه باالرونده 
که می تواند از درختان یا دیوار های کناری خود 

باال رود و منظره بسیار زیبایی ایجاد نماید.
تکثیر گل کاغذی:

تکثیر از طریق قلمه های انتهایی یا ساقه ای است و 
بهترین زمان اواسط بهار تا اوایل تابستان می  باشد.

آمپلوپسیس11

Amplopsis
گیاهی رونده از خانواده Vitaceae سریع الرشد 

خزان دار   بومی  شرق آسیا مناسب برای باغ ها برای 
پوشش دیوارها

تکثیر: قلمه نیمه خشبی

12
انجیر چسب

)پمیال(

FICUS PUMILA
فیکوس پامیالگیاهی همیشه سبز از خانواده  

Moraceae بومی   شرق آسیا که به نام انجیرچسب 
یا انجیر باال رونده نیز شناخته می شود بسیار 

سریع رشد و تا زمانی که در خاک مناسب باشد، 
نیاز کمی   به مراقبت دارد و دارای ارقام و رنگ های 

مختلفی است.
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13
پیچ معین التجار 

)کلرودندروم(

Clerodendrum thomsoniae
گیاهی گلدار از خانواده Lamiaceae از منطقه 

گرم و مرطوب بومی  غرب آفریقا از کامرون تا غرب 
سنگال در شرایط طبیعی به طول 4 متر می  باشد. 
برگ های آن همیشه سبز و به رنگ سبز تیره و 

به صورت تخم مرغی و نوک تیز هستند. گل های 
این گیاه به صورت گل آذین پانیکول می  باشند و 
در اواخر بهار یا اواخر تابستان ظاهر می  شوند. هر 
گل به تنهایی دارای کاسبرگ های سفید فانوس 
شکل و گلبرگ های قرمز می  باشد. کلوندروم، از 
اواسط پاییز تا اوایل زمستان احتیاج به خواب و 

استراحت دارد. درجه حرارت را در این مدت باید 
حدود 13 تا 16 درجه سانتی گراد نگاه داشت و 
از آب دادن خودداری کرد. در این مدت برگ ها 
می  ریزند. در اواسط زمستان باید شاخه ها را تا 

نصف هرس کرده و خاک گلدان را تعویض کنید و 
درجه حرارت را به 20 درجه سانتی گراد برسانید.

تکثیر معین التجار:
تکثیر این گیاه کمی   مشکل است ولی از طریق 
قلمه و استفاده از هورمون ریشه زایی می توان آن 

را تکثیر کرد.

پیچ مومی  )شمعی(14

HOYA CARNOSA
گیاهي است رونده از خانواده Apocinaceae که 

به وسیله ریشه هاي هوایي به قیم مي چسبد این پیچ 
زینتی گرمسیری و همیشه سبز دارای برگ های 
ضخیم به رنگ سبز تیره است و گل های بسیار 
درخشان آن به ندرت و به صورت مجتمع ظاهر 

می  شود. از ویژگي هاي این گیاه این است که تمام 
ساقه هاي جوان قبل از برگ آشکار مي شوند دارای 
گل های چتري سفید تا صورتي گوشتي ستاره اي 
شکل خوشبو که از خرداد تا پاییز ظاهر مي شوند و 
معموالًً گل ها دوباره بر روي همان ساقه گل دهنده 

به وجود مي آید و بنابراین نباید آنها را چید
تکثیر پیچ شمعی:

گل های شاخه بریده
قدمت کشت و کار و نگهداری گل ها در ایران شاید هم زمان با شروع کشاورزی بوده است. 
با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران به نظر می  آید که همواره ایرانیان در موضوعات مرتبط 
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با گل جایگاه خوب و ارزنده ای داشته اند. زمانی که بسیاری از کشور های نامی   زمینه 
پرورش گل و گیاه را نداشته اند کشور ما با داشتن گلخانه های خوب و قابل قبول در 
زمان خود وضعیت خوبی داشته است. در سال های اخیر احداث گلخانه های نسبتاً مجهز 
و کارآمد به منظور کشت و پرورش میوه به کار می  رود و گل و گیاه از نظر اقتصادی و 
صادرات هنوز موقعیت مناسبی در دنیا ندارد. درصورتی که ایران در یك منطقه پر رود با 
طول روز بلند و روشنایی کامل آفتاب قرار دارد و از این نظر در بسیاری از هزینه ها مثل 
گرم کردن و روشن نگه داشتن گلخانه ها که برای کاشت و تکثیر گیاهان زینتی اهمیت 
زیادی دارد صرفه جویی می  کند. همچنین موقعیت ایران به دلیل قرار داشتن در کنار 
کشورهای پرمصرف گل و گیاه از نظر اقتصادی حائز اهمیت است. همسایه های شمالی و 
جنوبی ایران از خریداران بسیار خوب گیاهان زینتی هستند. ایران با داشتن بازار متعادل 
و نسبتاً ثابت و دائمی   قادر است جایگاه واقعی خود را در این عرصه پیدا کند. کشور هلند 
مقام اول را به عنوان تولید و مصرف کننده گل و گیاه دارد. از لحاظ موقعیت جغرافیایی 
و همچنین وضعیت نیروی کار ایران در مقایسه با هلند موقعیت مناسب تر و ارزان تری 
برخوردار است. ارز آوری گل و گیاه برای ایران یك موقعیت انحصاری است. در کشور ما 
ارزآوری گل های شاخه بریده با ارزآوری نفت مقایسه می  شود. به طوری که فروش دو تا 
سه شاخه گل )از بعضی انواع گل( می  تواند ارزآوری معادل یك بشکه نفت را داشته باشد 
و صادرات گل و گیاهان زینتی می  تواند جانشین نفت شود اما پارامترهای قابل قبول 
بازار جهانی برای پرورش گل و گیاه را باید مهیا کرد. گیاهان زینتی مخصوصاً گل های 
بریده عمر قفسه ای محدود دارند. برای بازارهای تجاری نزدیك گل هایی پرورش داده 
می  شوند تا مصرف کنندگان حداکثر استفاده و طراوت را از گل و گیاه ببرند. تعداد زیادی 
از گل های زینتی به عنوان بخش های بریده شده و جدا از پایه مادری قابل عرضه به بازار 
هستند نظیر انواع میخك، رز، ژربرا و ارکیده. براساس بررسی های منتشر شده در ایاالت 
متحده آمریکا در سال 1970، آب تنها ماده مورد استفاده برای افزایش دوام گل ها برای 
70 درصد گل های بریده تولید شده بود. تقریباً بسته بندی تمام گل های بریده، بسته به 
نوع بازار و سلیقه خریداران عرضه می  شود. همچنین تکنیك های جدید انبارداری برای 
گل های بریده و گیاهان گلدانی بهبود یافته است. برای مثال تکنولوژی های جدید امکان 

نگهداری گل های میخك را به مدت 6  ـ4 ماه ایجاد کرده است.

سوزني برگ ها
سوزنی برگ ها درختانی بسیار مقاوم و همیشه سبزند و با توجه به تنوعي که دارند 
مي توانند موارد استفاده زیادي داشته باشند. به اعتقاد گیاه شناسان، درختان سوزنی 
برگ قدمتی دیرینه داشته و در چند میلیون سال پیش قسمت هاي وسیعي از پوشش 
گیاهي کره زمین را به خود اختصاص داده بودند. در آثار به جا مانده از هنرمندان ایراني 
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طرح هاي زیبایي از شاخ و برگ هاي سوزني برگ ها مشاهده مي شود. در سنگ ها و 
کتیبه ها و آثار عتیقه ایرانیان نیز طرح هایي از میوه هاي مخروطي شکل کاج وجود 

دارد که نشان دهنده عالقه ایرانیان قدیم به سوزني برگ ها است.
سرو، نوعي سوزني برگ است که از دیرباز مورد احترام ایرانیان قرار داشته و آن را 
در اماکن متبرکه و مساجد مي کاشتند. در کشور ما بعضي از سروها شهرت خاصي 
به دست آورده و اسم گذاري شده اند. چنین درختاني معموالًً عمري متجاوز از هزار 
سال دارند. درختان سرو در ادبیات فارسي نشانه عزت و آزادگي هستند. مسیحیان 
در اعیاد و مراسم مذهبي سوزني برگ هایي چون نوئل، نراد و کاج را تزئین نموده 

و به عنوان یك درخت مقدس به آن نگاه مي کنند.
موارد استفاده: از باغچه تا پاسیو، به هر صورتي که بخواهیم مي توانیم سوزني برگ ها 
از آنها بسیار درشت و غول پیکرند.  باید دانست بعضي  را مورد استفاده قرار دهیم. 
انواعي که سرخدار نامیده مي شوند با رشد بیش از حِد خود مانع ورود نور به خانه 

گشته و اتاق ها را تاریك مي کنند اما همه آنها این طور نیستند.  
سرِو رونده یا سرِو کوهي درختچه بسیار کوتاهي است که حالت رونده داشته و براي 
قسمت هاي میاني یا فقط در کنجي از باغچه مناسب است. اگر این درختچه را داخل 
باکس ها و سکوها بکاریم شاخه هایش را به پایین مي آویزد که در این حالت بسیار 

تماشایي خواهد بود.
سروِ رونده بدون اینکه به مراقبت خاصي نیاز داشته باشد به صورت دایمي در تمام طول 
سال، باغچه را زیبا و سرسبز نگه مي دارد. حتي بعضي از سوزني برگ ها را مي توانیم 
در گلدان هاي بزرگ و عمیق بکاریم و در پاسیو یا روي پله هاي ورودي ساختمان قرار 

دهیم.
روش تهیه: مراکز فروش گل و گیاه، انواعي از سوزني برگ ها را در پالستیك یا 
پیت هاي حلبي عرضه مي کنند. در هنگام تهیه سوزني برگ هاي جوان بهتر است 
از فروشنده بخواهیم تا در مورد ارتفاع و شکلي که گیاه در زمان پیري پیدا مي کند 
توضیح بدهد. بعضي از سوزني برگ ها وقتي پیر مي شوند شکل تازه اي پیدا مي کنند 
که با زمان جوانیشان کاماًلً متفاوت است. به طور مثال یك سرِو خمره اي در وقت 
پیري حالت خمره اي خود را از دست مي دهد. و یا کاِج چتري که در زمان جواني 
شاخ و برگ هاي یکدست و خوش ترکیب دارد وقتي پا به سن مي گذارند برگ هاي 

شاخه هاي پاییني اش زرد مي شوند.
کاشت سوزني برگ ها: در دو فصل پاییز و اواخر زمستان مي توانیم درختان سوزني 
برگ را به باغچه یا گلدان منتقل کنیم. براي این منظور باید قبل از کاشت به آنها 
آب بدهیم و بستر کاشت را به عمق 30 سانتي متر خالي کنیم. سپس ریشه هاي 
نهال را در داخل زمین قرار داده و اطرافش را به وسیله مخلوطي از خاک باغچه، ماسه 
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و خاک برگ مي پوشانیم. در مورد انتقال و کاشت نهال به این نکات توجه نمایید: 
 از نهال هاي جوان استفاده کنید.

 نهال نباید خیلي عمیق کاشته شود. )ساقه در خاک قرار نگیرد(
 ریشه ها در معرض هوا نباشند.

ازدیاد: اغلب سوزني برگ ها را به وسیله کاشت بذر مي توانیم تکثیر کنیم. خوشبختانه 
میوه هاي مخروطي شکل که بذر زیادي دارند همه جا پیدا مي شوند. از هنرجویان 
بخواهید این بذرها را جمع آوري کنند و در داخل ظرفي از ماسه شسته و سپس آن 

را بکارند.
این ظرف باید در محل مرطوب قرار داشته و تا زمان سبز شدِن بذرها از رطوبت 
مناسب برخوردار باشد. قلمه زدن، روش دیگري است که فقط مي تواند در مورد 
بعضي از سوزني برگ ها مورد استفاده قرار بگیرد. براي این منظور هنرجویان یك 
گلدان عمیق تهیه نموده و آن را با ماسه شسته پر کنند؛ سپس قلمه اي به طول 
20 سانتي متر از ساقه سوزني برِگ مورد نظر خود تهیه کنند و 10 سانتي متر از 
آن را در ماسه بکارند. به گلدان آب بدهید و روی گلدان را با یك پالستیك نازک 

بپوشانید و در محل گرم قرار دهید.
سوزني برگ هایي که به روش قلمه تکثیر مي شوند عبارت اند از درخت نوئل، سرخدار، 

سرِو رونده و کاِج مطبق
درختاني  برگ ها  سوزني  مراقبت هاي الزم: 
بسیار مقاوم اند، بنابراین به مراقبت خاصي نیاز 
در  است  ممکن  جوان  نهال هاي  فقط  ندارند 
مقابل تابش شدید آفتاب آسیب ببینند. چنین 
نهال هایي را در روزهاي گرم تابستان با استفاده 
از سایه بان از آفتاب تند محفوظ بدارید. تا جایي 
که مي توانید سوزني برگ هاي باغچه را جابه جا 
نکنید. آنها دوست دارند که سال هاي سال در 
جاي خود بمانند. علف هاي هرز اطراف ریشه را 
در آورده و آبیاري را به طور منظم انجام دهید.

تکثیر درخت کاج: 
کاشت بذر کاج از جمله آسان ترین راه های تکثیر این گیاه است. ابتدا باید میوه 
انتخاب کنید  را  باید میوه هایی  انتخاب کرد.  بذر است  را که حاوی  کاج مناسب 
بسته  که پوسته ای قهوه ای رنگ پیدا کرده اند و فلس های آنان بسته و یا تقریباً 
است و هنوز بذرهای خود را آزاد نکرده اند. میوه هایی که اکثر فلس هایش باز شده 
است و یا میوه هایی که هنوز سبز و نارس هستند را انتخاب نکنید. میوه ها را بعد 
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از جداسازی از درخت در مکانی خشك و گرم و یا حتی در مکانی که نور آفتاب 
دارد قرار دهید. 

می  کند.  کمك  فلس ها  شدن  باز  و  میوه  اضافه  رطوبت  کاهش  به  شرایط  این 
برخی  گاهی  آورد.  بیرون  فلس ها  میان  از  را  بذرها  می  توان  میوه  دادن  تکان  با 
به همراه  را  آنان  ابتدا  بذرها  زنی  میزان جوانه  بردن  باالتر  برای  پرورش دهندگان 
مثل کیسه  نایلونی  ای  در کیسه  است  تا حدودی مرطوب  که  مقداری کمپوست 
یخچال  در  به مدت 4ـ3 هفته  و  را می  بندند  در کیسه  و سپس  داده  قرار  فریزر 
قرار می  دهند و اعتقاد دارند که به کار بردن عملیات سرمادهی مرطوب به افزایش 
جوانه زنی بذرها کمك می  کند. البته مراقب عدم یخ زدگی و همچنین جمع شدن 

رطوبت بیش از اندازه در کیسه نایلونی باشید.

آب  )ترجیحاً  آب  در  ساعت   24 به مدت  و  آورید  در  را  بذرها  مدت،  این  از  بعد 
مقطر( بخیسانید. سپس بذرها را در میان دستمال مرطوب )مثل دستمال کاغذی 
آفتاب  نور مستقیم   از  به دور  اما  را در مکانی روشن  آنان  و  قرار دهید  مرطوب( 
بگذارید و مراقب باشید که دستمال ها رطوبت خود را در طی این مدت از دست 
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آموزش قلمه زدن کاج:
استفاده از قلمه از دیگر راه های معمول تکثیر کاج ها است. می  توان چند هفته بعد 
رشد  تازه  که  و جوان  ساقه های جدید  از  را  قلمه ها  بهار،  فصل  در  رشد  از شروع 
کرده اند تهیه کرد. قلمه ها به طول 25ـ20 سانتی متر و از قسمت انتهایی ساقه گرفته 
می  شوند. حدود 5 سانتی متر از چوب قسمتی که قرار است داخل بستر کاشت قرار 
گیرد را جدا می  کنیم. اگر امکان استفاده از هورمون های ریشه زایی را داشته باشیم، 
نتایج بهتری از ریشه زایی قلمه ها حاصل می  شود. آن قسمتی را که پوست آن را 
گرفته ایم داخل هورمون می  زنیم و بعد قلمه را می  کاریم. مخلوط یك قسمت شن و 
یك قسمت پیت ماسه برای کاشت قلمه ها مناسب است. مخلوط را قبل از کاشتن 

ندهند. اگر به مدت 30ـ5  روز بذرها جوانه نزدند مجدداً باقیمانده بذرها را به مدت 
آنان  به جوانه زنی  تا  قرار دهید  و مرطوب یخچال  دو هفته دیگر در شرایط سرد 
کمك بیشتری شود و مجدداً مراحل کاشت را به شکلی که توضیح داده شد انجام 
دهید. زمانی که بذرها جوانه زدند آنان را به عمق حدود 2 سانتی متر و در مخلوطی 
از یك قسمت شن یك قسمت پیت موس و یك قسمت کمپوست بکارید. محیط 
را مرطوب و به دور از نور مستقیم آفتاب نگهدارید تا رشد و جوانه زنی بذرها ادامه 

یابد.
خیساندن بذر کاج به مدت 24 ساعت در آب

جوانه زدن بذرها بعد از قرار دادن در دستمال مرطوب
انتقال بذرهای سبز شده به گلدان
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قلمه ها به خوبی خیس کنید و بگذارید تا آب اضافی آن به خوبی خارج شود.

حدود 8ـ7 سانتی متر از قلمه باید حتماً در بستر کاشت قرار گیرد. گلدان محتوی 
قلمه ها را در مکانی به دور از نور مستقیم آفتاب و همچنین مرطوب قرار دهید تا 
قلمه ها به تدریج ریشه بدهند. زمان دیگری که برای قلمه گیری از کاج ها مناسب است 
در اواخر پاییز و یا اواخر زمستان است البته در چنین زمانی می  بایست از چوب های 
قرار  استفاده  مورد  قلمه چوب سخت  اصطالحاً  و  تهیه کرد  قلمه  گیاه  این  رسیده 
می  گیرد. البته این نوع قلمه به کندی ریشه می  دهد و حتی چند ماه ممکن است 
ریشه زایی آنان طول بکشد و در طی این مدت باید مراقب بود تا بستر خاک هرگز 
رطوبت خود را از دست ندهد. قلمه ها را می  توان به طول 20ـ10 سانتیمتر تهیه کرد 
و قسمت پایین آنان را عاری از برگ کرد. جدا کردن پوست حدود 5 سانتی متر از 
انتهای قلمه که در زیر خاک قرار می  گیرد به ریشه زایی قلمه های کاج کمك می  کند. 
وجود محیط روشن به همراه رطوبت مناسب در هوا و همچنین استفاده از هورمون های 
ریشه زایی قبل از کاشتن قلمه ها در بستر کاشت از جمله راهکارهای افزایش ریشه زایی 
این گیاه است. همچنین در گلخانه هایی که به شکل تجاری عمل ازدیاد کاج ها را از 
طریق قلمه انجام می  دهند با استفاده از کابل های حرارتی که از زیر بستر کاشت رد 
می  شود، محیط زیرین قلمه ها را به میزان 26ـ24 درجه سانتی گراد گرم می  کنند. این 

گرما که اصطالحاً پا گرما نامیده می  شود در ریشه زایی قلمه ها اثر مثبتی دارد.
جدا کردن شاخه های کاج برای قلمه زدن

آغشته کردن قلمه کاج به هورمون ریشه زایی برای تسریع در ریشه دار شدن
کاشتن قلمه ها در بستر
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چگونگی تعویض گلدان گیاهان
همه ما تصور می کنیم تعویض گلدان گیاه کاری ندارد و روش صحیح انجام آن را 
به خوبی می دانیم، اما بهتر است کمی  در دانسته هایمان شك کنیم! تعویض گلدان 

به موقع و درست، یکی از مراحل اصلی نگهداری گیاهان است.
هنوز  گیاه  که  موقعی  یعنی  است،  بهار  فصل  گیاه،  گلدان  تعویض  زمان  بهترین 
رشد تابستانه خود را آغاز نکرده است. البته این زمان در گیاهان متفاوت، مختلف 
است اما اکثر گیاهان این فصل را ترجیح می دهند. تعویض گلدان یکی از مراحل 
اساسی داشتن گیاهان سالم است. اما از کجا بفهمیم با فرا رسیدن بهار، گیاهان نیاز 
به تعویض گلدان دارند؟ چون همان طور که می دانید همه گیاهان به تعویض گلدان 
هرساله نیاز ندارند. اکثر گیاهان پس از مدتی رشد می کنند و از گلدان ها و ظروفی 
که درونشان هستند بزرگ تر می شوند؛ پس باید هر چند وقت یکبار گلدان گیاهان 
مورد عالقه تان را تعویض کنید. اگر این کار را به موقع انجام دهید، گیاهانتان نیز با 

رشد خوب خود به شما پاداش خواهند داد.
گلدان، خانه گیاه است و اهمیت آن در رشد و طراوت از مهم ترین شرایط یك گیاه 
موفق است. گلدان و گیاه به عنوان یکی از بخش  های اصلی ترکیب محل مسکونی 
یا کار شما تابع شکل، رنگ و فضای محیطی است که باید به دقت مورد نظر قرار 
گیرد. خروج ریشه از سوراخ انتهای گلدان و کند شدن رشد گیاه از نشانه  های لزوم 
تعویض گلدان است. گیاهان غیر سالم را از فهرست تعویض گلدان خارج سازید 

چون احتمال دارد بعد از جابه جایی به دلیل عدم مقاومت الزم خشك شوند.
هنگام انتخاب گلدان برای گیاهان، گلدانی را انتخاب کنید که قطرش 2/5 تا 5 سانتی متر 
بزرگ تر از گیاه باشد. اگر گلدانی که انتخاب می کنید بیش از اندازه بزرگ باشد، گیاه 
داخل آن بیش از حد کوچك به نظر می رسد )تا زمانی که در خانه جدیدش دوباره رشد 

کند.(
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عالئمی  که نشان می دهند باید گلدان گیاهان را تعویض کنید:
1 ارتفاع گیاهان نسبت به گلدان بیش از اندازه بلند است: اگر این چنین باشد و 
خطر خم شدن و سقوط گیاهان وجود داشته باشد  یا اینکه هم اکنون این اتفاق 

افتاده باشد باید گلدان آن را تعویض کنید.
٢ خاک گیاهان تُهی و عاری از مواد مغذی شده باشد: گیاهان سالم مواد مغذی 
مورد نیازشان را از خاکی که درونشان هستند می گیرند. اگر خاک گیاهان بدمنظر 
شده یا روی آن را دلمه هایی از نمك، کپك یا قارچ پوشانده است، وقتش رسیده 

که گلدان و همچنین خاک گیاهان را تعویض کنید.
٣ ریشه  های درهم پیچیده و بیرون زده: متوجه شدن این مسئله که ریشه ها چه 
زمانی در هم پیچیده شده اند امری مشکل است، چون تمام این اتفاقات زیر خاک 
می افتد و از دید پنهان است. اما اگر رشد گیاهان متوقف شده و یا آرام تر شده 
است، می توانید حدس بزنید که علت آن کمبود جای ریشه ها است. در این حالت 

ریشه های گیاه تمام گلدان را پرکرده و در دیواره  ها فشرده شده اند.
همچنین بیرون زدن ریشه ها از زیر گلدان نیز از عالئم زمان تعویض گلدان می  باشد.

٤ گیاه از رشد می ماند و شل می شود: این را هم به خاطر داشته باشید که بسیاری 
از گیاهان استوایی ترجیح می دهند در گلدانی باشند که اندکی برایشان کوچك 
است، پس درصورتی که خاک تجزیه و پوسیده نشده و یا گیاه عالئم نیاز به تعویض 
گلدن را نشان نداده، از تعویض گلدان زود هنگام پرهیز کنید. بعضی از گیاهان، 
مانند بروملیا، هرگز نیاز به تعویض گلدان ندارند. پس در گلدان بروملیا، هنگامی  که 
گیاه شروع به تولید گیاهچه کرد، به راحتی گیاهچه ها را از گیاه مادر جدا کرده و 

در گلدانی جداگانه بکارید.
اگر گیاه را در گلدانی که خیلی برایش بزرگ است بکارید، تمام انرژی گیاه صرف 
برای  انرژی  تولید ریشه بیشتر برای پر کردن فضای خالی خاک می شود و دیگر 
تولید شاخ و برگ و گل باقی نمی ماند. پس همواره توجه کنید که در هنگام تعویض 

گلدان، گیاهان را در گلدانی تنها یك اندازه بزرگ تر از گلدان قبلی اش بکارید.
خیلی مهم است که گیاه و نیازهای منحصر به فرد آن را بشناسید و برطبق آن عمل 

کنید و یك نسخه را برای همه گیاهان پیچیده نشود.
اقدامات اولیه برای تعویض گلدان

1 قبل از شروع تعویض گلدان در محلی که می خواهید کار تعویض را انجام دهید 
روزنامه یا پالستیك پهن کنید.

٢ یك ظرف یا گلدان جدید برای گیاه انتخاب کنید.
٣ خاک چند منظوره و مناسبی که برای گیاه تهیه کرده اید را نیز آماده کنید.

٤ انتهای گلدان گیاه را با مقدار کمی  خاک پُر کنید.
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مراحل تعویض گلدان:
1 گیاه را از گلدانش خارج کنید: زمانی که گیاه  به اندازه کافی بزرگ شد و 
دهید  اجازه  و  بدهید  به گیاه  آب  مقداری  گرفتید،  گلدان  به تعویض  تصمیم  شما 
خاک گلدانش برای 1 ساعت یا بیشتر خشك شود. سپس چند ضربه آرام به کف 
را  گیاه  دست  یك  با  کنید.  برعکس  را  گلدان  و  کنید  وارد  گلدان  دیواره  های  و 
به آرامی  از طوقه بگیرید و با دست دیگر گلدان را نگهدارید. حاال به آرامی  گلدان را 

به سمت باال بکشید، خواهید دید که گلدان به راحتی خارج می شود.
می توانید در هنگامی  که خاک گیاه چند روز خشك بوده هم این کار را انجام دهید.

٢ ریشه گیاه را آماده کنید: بعد از درآوردن گیاه از گلدان، به آرامی  خاک اطراف 
ریشه ها را بتکانید. حاال با استفاده از انگشت، ریشه  های گیاه را کمی  از هم باز کنید. 
می توانید این مرحله را انجام ندهید اما اگر تصمیم به انجام دارید، این کار را بسیار با 
احتیاط انجام دهید تا به ریشه ها آسیبی نرسد. هرگونه ریشه مرده یا گندیده ای را هم 
از گیاه جدا کنید. اگر می خواهید گیاه را در گلدانی به اندازه گلدان قبلی اش بکارید، 
ریشه ها را هم هرس کنید. اگر گیاه کاکتوس است، به ریشه های آن قارچ کش بزنید.

٣ گلدان تازه را آماده کنید: به طور کلی باید گیاه را در گلدانی یك اندازه بزرگ تر 
از گلدان قبلی اش بکارید. گلدان های پالستیکی یا سرامیکی هر دو مناسب هستند، 
از هرکدام که دوست دارید استفاده کنید. مقداری خاک تازه درون گلدان بریزید. 
می توانید ابتدا مقداری سنگریزه در کف گلدان بریزید و سپس الیه خاک را قرار 

دهید.
٤ کاشت: گیاه را درون گلدان جدیدش، از هر جهتی که می خواهید، قرار دهید. 
حاال مقدار دیگری خاک تازه و یا کمپوست روی آن بریزید. یکی از دالیل مرگ 
گیاهان بعد از تعویض گلدان، کاشت آنها در عمق زیاد است. پس مطمئن شوید 
گیاه  را در همان عمقی که در گلدان قبلی اش کاشته شده بوده، کاشته اید )در واقع 
طوقه گیاه باید در همان سطح از خاک قرار گیرد(. در هنگام ریختن خاک، آن را 

به آرامی فشرده کنید.
٥ آبیاری: گیاه تعویض شده در گلدان جدید را به مدت دو روز آبیاری نکنید تا 

ریشه ها جهت آب یابی توسعه پیدا کند. 
سپس گیاه را به خوبی آبیاری کنید. اگر بعد از آبیاری سطح خاک نشست کرد، مقدار 
دیگری خاک به گلدان اضافه کنید. آبیاری را تا جایی ادامه دهید که آب از سوراخ  های 
زهکش زیر گلدان بیرون بیاید. در صورت حرارت باالی محیط می توانید از غبار پاشی 

استفاده کنید.
اگر گلدان کاکتوس را عوض می کنید، آن را برای 1 یا چند هفته آبیاری نکنید.

گیاهانی که تازه تعویض گلدان شده اند را تا 6 هفته کوددهی نکنید.
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نکاتی درباره نگهداری گل ها:
قسمت  پالسیده  گلبرگ های  باید  ابتدا  آب،  در  رز  گل  نگهداری  برای  رز:   گل 
خارجی آن را جدا کرده و خارهای آن را از شاخه بکنید. سپس ساقه گل را شکاف 

دهید یا آن را له کنید.
گل سوسن و دیگر گل های پیازدار: انتهای ساقه را قطع کنید، ماده سفید و 
چسبناکی که از آن خارج می شود. آب بکشید و بشویید سپس آن را درون ظرفی 

از آب بگذارید.
گل سوسن و زنبق:  انتهای ساقه را به شکل مایل به اریب قطع کنید. سپس آن 
را باز کرده داخل آب بگذارید. بساک و پرچم را که سنگینی گرده ها روی آن است 
می توانید با انگشت فشار داده و به هم بچسبانید زیرا این گرده ها باعث لك شدن 

گلبرگ می شود و از زیبایی آن می کاهند.

گل میخک: برای آنکه میخك دوام بیشتری یافته و شادابی اش را حفظ کند، آن 
را بدون قیچی با دست ببرید.

گل شقایق:  ته ساقه را روی شعله شمع یا فندک بسوزانید تا تبدیل به زغال شود.
بمانند،  شاداب  و  تازه  و  تر  میهمان  ها  آمدن  تا  شما  گل های  می خواهید  اگر   
انتهای ساقه ها را با دستمال مرطوبی بسته درون یخچال بگذارید. مدت بیشتری 

تازه خواهند ماند.
 آبی که به گلدان  ها می دهید بهتر است ازنظر درجه حرارت با دمای اتاق تطبیق 
کند. برای این کار، آب را در ظرفی ریخته و بگذارید چند ساعت در اتاق بماند، تا 

هم درجه حرارت آن متعادل شود و هم اینکه ته  نشین شود.
برای گلدان ها چندان مناسب  به علت آنکه دارای کلر می   باشد،  لوله کشی   آب 
نیست، بهتر است یك روز قبل آب را در ظرفی ریخته و سپس گلدان ها را آب 

بدهید. این کار از قهوه ای شدن نوک برگ  ها جلوگیری می کند.
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 آبی که تخم مرغ ها را در آن پخته اید دور نریزید، زیرا این آب سرشار از امالح 
معدنی است و پس از سرد شدن برای گیاهان بسیار مناسب است.

باریکی که حاوی  از مصرف، داخل ظرف دهان   پوست تخم  مرغ  ها را نیز پس 
آب است بیندازید و سرش را بگذارید. بعد از گذشتن یك شبانه  روز، گل ها را با 

آن آب دهید.
 نوشیدنی  های گازدار مانند آب معدنی یا سودا را که گاز آن رفته است دور نریزید 
زیرا دارای مواد شیمیایی خوبی است که به گل  ها رنگ و شادابی خاص می  بخشد.

 گلدان گیاهان تازه خریداری را در صورتی تعویض نمایید که ریشه پر باشد و این 
بدین معنی است که حداقل 6 ماه از زمان تعویض قبلی گذشته باشد.

 سعی کنید تعویض گلدان را در آغاز فصل بهار انجام دهید تا به دلیل جریان 
شیره نباتی در پیکره گیاه، ریشه بتواند صدمات وارده را در حین تعویض با ترمیم 

بافت  های خود جبران نماید.
شرایط الزم برای یك گلدان مناسب جهت جابه جایی گیاه را با اطالعات زیر به دست 

آورید:
 اندازه گلدان از مشخصات مرتبط با هم در قاعده در سر، انتها و ارتفاع برخوردار است 
که نام گذاری آن براساس دهانه قطر باالیی است که با ترتیب 7ـ9ـ12ـ20ـ25ـ37 
گلدانی  دیگر  به گلدان  گلدانی  از  خود  گیاه  جابه جایی  برای  بنابراین  می باشد. 

به مشخصات بعد از گلدان قبلی را انتخاب کنید.
 گلدان های سفالی بدون لعاب و با لعاب، پالستیك، چوب و فایبرگالس هرکدام 
دارای ویژگی هایی هستند که با درنظر گرفتن محل قرارگیری گلدان، حساسیت 

گیاه و هماهنگی با محیط بهتر باید انتخاب شود.
ویژگی های گلدان های پالستیکی: تنوع در شکل، رنگ، طراحی و همخوانی با 

محیط های آپارتمانی.
به  صورت  آن  از جدار  هوا  و  آب  نفوذ  قابلیت  ویژگی های گلدان های سفالی:  

دوطرفه، سنگین بودن و عدم امکان واژگون شدن، شکل و رنگ سنتی.
 اگر از گلدان کهنه قدیمی  استفاده می کنید قبل از جابه جایی گیاه رسوبات قبلی 
آن را پاک نمایید و در صورت استفاده از گلدان نو آن را برای مدتی غرق آب نمایید 

تا بدنه آن سیراب شود.
 برای جلوگیری از مسدود شدن سوراخ انتهایی گلدان بر اثر حرکت خاک به دلیل 
جریان آب، سطح سنگ ریزه یا گلدان شکسته ها را با مقداری پوشال یا شلتوک 

برنج بپوشانید تا راه خروج آب باز بماند.
 یك روز قبل از جابه جایی، گلدان دارای گیاه را از آب اشباع کنید و در هنگام 
وارد  و  کردن  وارونه  با  و  داده  قرار  گلدان  پایین  در  را  خود  دست چپ  تعویض 
کردن ضربه به گلدان، گیاه را خارج نماید. خاک های کهنه را بدون آنکه به ریشه ها 



93

فصل 2: کاشت بذر گیاهان

صدمه ای وارد شود با یك میله یا مداد حذف کنید و سپس آن را درون گلدان 
جدید آماده شده قرار دهید و به آن خاک غنی و مرطوب اضافه کنید. خاک گلدان 

را با چند لرزش و فشار دست متراکم نمایید.
 در صورت بسته شدن احتمالی محل زهکشی و یا باتالقی شدن خاک یك مفتول 
یا میله را با احتیاط در محل سوراخ زهکشی به حرکت درآورید تا آب اضافی خارج 

شود.
 با قرار دادن زیرگلدانی، آب جمع شده را مرتب خالی کنید.

 در صورت عدم امکان جابه جایی یك گیاه از گلدانی به گلدانی جدید با توجه 
به کمبود زمان، فصل نامناسب و سنگین وزن شدن آن، خاک های سطحی گلدان 

را تاحدی که به ریشه ها صدمه نزند با خاک غنی و نو جایگزین کنید.  


